KOULURUOKAILUN PIIRIIN LISÄÄ LAPSIA KENIASSA
Ruokkikaa Nälkäiset rahoittaa kouluruokailua Star of Hope -järjestön ylläpitämässä neljässä koulussa ja päiväkodissa Mombasan alueella.

Yours fa

Kerjäläiseksi kasvamisen sijaan nämä lapset saavat koulutusta ja toivoa paremmasta huomisesta. Ruoan, terveydenhuollon ja koulutuksen avulla voimme
taistella köyhyyden kierrettä ja lapsityövoiman käyttöä vastaan.

GILBERT
FOR STA

Rehtori Gilbert Oachingin
kiitoskirje Keniasta:

Koska oppilaat ovat kotoisin rutiköyhistä oloista, he arvostavat mahdollisuutta päästä koulutuksen kautta toisenlaiseen elämään.
Lapset saavat säännöllisesti ruokaa päiväkodista lähtien. Peruskoulun jälkeen monet heistä jatkavat Star of Hope Training Instituten
ammattikoulussa opiskellen tietokonealalle tai
puusepän, muurarin, ompelijan ja räätälin ammattiin. Monet nuoristamme ovat saaneet työtä, ja toiset ovat perustaneet omia yrityksiäkin.
On oppilaita, jotka ovat jatkaneet lukioon ja
yliopistotasolle asti. Tämä kaikki on ollut mahdollista vain ulkopuolisen rahoituksen turvin.
Vuosi 2014 oli yksi parhaimmista vuosista koulujemme historiassa. Oppilaat menestyivät kan-

Rehtori Gilbert Oaching antoi kaikille
oppilaille joululahjan tunnustukseksi
tunnollisesta koulutyöstä.

sallisissa kokeissa erinomaisesti. Pääsimme
myös ensimmäistä kertaa osallistumaan musiikkifestivaaleille. Tukenne turvin rahoitimme
oppilaille välttämättömät tarpeet kuten ruoan,
lääkkeitä, koulupukuja sekä kaikkein köyhimmille myös tavallisia vaatteita.
Elämän perusasioiden turvaaminen luo pohjan
oppimiselle. Tukenne mahdollisti ruoka-avun viemisen myös Jimban syrjäseudun koululaisille, joista jokainen lapsi pystyy jatkamaan koulunkäyntiä
vuonna 2015. He kaikki ymmärtävät opiskelun
olevan mahdollista vain sen vuoksi, että joku kaukana Suomessa välittää ja uhraa omastaan.

Vuonna 2015 RN-järjestö kustantaa 840 koululaisen koululounaan Mombasan seudulla.

Lasten, vanhempien ja koulun työntekijöiden
puolesta haluan välittää sydämelliset kiitoksen
tuestanne.
Lisäapua Keniaan tarvitaan, sillä koululaisten määrä on kasvanut parilla sadalla. Lisäksi pyritään jakamaan ravitsevaa
ruokaa myös seudun köyhille vanhuksille. Suunnitelmissa on auttaa köyhien
lasten perheitä aloittamaan pienimuotoista yritystoimintaa, joka mahdollistaisi ainakin osittaisen toimeentulon.
Välittömän avun tarpeessa on tällä hetkellä 300 perhettä.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Lahjoitustili 800010-2037233

Tällä hetkellä kouluissamme opiskelee
•
Star of Hope esikoulu
ja ala-aste 360 lasta
•
Living Word ala-aste: 130 lasta
•
Jimban syrjäkylän esikoulu
ja ala-aste, 260 lasta
•
Mdomon esikoulu: 90
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Rehtori Gilbert Oachingin johtama koulutyö kolmessa eri slummissa kasvaa edelleen.
Viime vuonna RN:n kustantaman kouluruokailun piiriin kuului 650 lasta. Vuoden
2015 alusta lähtien ruokitaan 840 lasta.

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön tuki on meille
korvaamaton apu. Star of Hope -järjestön puolesta haluan esittää suuret kiitokset jo monia
vuosia jatkuneesta, säännnöllisestä tuestanne. Koulut ja päiväkodit toimivat tehokkaasti
ja saimme kokea menestystäkin vuonna 2014.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Ruokkikaa Nälkäiset on aloittanut yritysyhteistyön.
Olemme suunnitelleet pienimuotoisia avustus- ja kehitysyhteistyöprojekteja, joiden toteuttamiseen kutsumme kumppaneiksemme erityisesti yrityksiä. Yksi projektikohteista on Mikindanin ammattikoulu, josta valmistuu
vuosittain noin 40 opiskelijaa. Yritykset voivat tukea tulevia ammatinharjoittajia oman liiketoiminnan aloittamisessa lahjoittamalla heille työvälineet.
Lue lisää kotisivuiltamme kohdasta Yrityksille/projektit.

MERRY CHRISTMAS
FROM KENYA
We’ve come to the end of 2014 activities in our
projects here in Kenya.
Your support has been of great help to us. On
behalf of Star of Hope Kenya, I would like to give
my special thanks for your continuous support
throughout the years. Your support has made it
possible to keep the following projects running
effectively in 2014:i)

Star of Hope Nursery School

ii)
iii)
iv)
v)

Living Word Primary School
Star of Hope Training Institute
Star of Hope Nursery and Primary Jimba
Mdomo Nursery School

These projects have been a success over the
years since their establishments as the lives of
those children from less fortunate backgrounds
with no much hope for a bright future have been
transformed. They have been nurtured well from
a young age in our nursery schools and have
proceeded to Living Word Primary School and
some to other public schools where they also get
free education; and have emerged victorious.
For those children who are past the ages for
nursery and primary schools, they too have not
been left out. Star of Hope Training Institute
project has created a platform for them to get a
job. They have acquired skills in computer literacy,
carpentry, masonry, dressmaking and tailoring
among others. They complete their respective
courses and come out courageous, ready to
conquer the world. Most of them get employed
in the local manufacturing and processing
industries while others decide to venture into
entrepreneurship by starting their own businesses.
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The children who perform well in primary

national examination have always benefitted in
Jos lahjoituksia tulee
nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
furthering their education in high school and
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colleges through education funds that donors
have continued to grant us through the years.
Undoubtedly these projects have brought a happy
ending, thanks to donor funds that have supported
them greatly.
The year ending 2014 has been tagged as one of
the best and glorious year in the calendar of our
institution, based on the activities of the year as
stated bellow:-
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i)
Emerging in Top ten ranks in National
Exam in the region.
ii) Conducted a successful exchange program
between our school and a Swedish school.
iii) Participated in the national musical
festival for the first time.
iv) Provided support in education, health,
spiritual and social skills to 700 children in
Kenya.
v) Belated Christmas and birthday party.

Ruokkikaa Nälkäiset ry

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73
Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2013/9162

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
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Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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